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โอกนิาวา่เวริด์ ชูราอุมอิะควาเรี่ยม เรือท้องกระจก เทศกาลซากุระบาน
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง     15 - 20 มกรำคม  / 2 - 7 กุมภำพันธ์ 2566 
    14 - 19 กุมภำพันธ์ / 28 กุมภำพันธ์ – 5 มีนำคม 2566 
     

วันแรก  1 
                    กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ - ไทเป – ขึน้ตึกไทเป101 

06.00 น.     คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ 
เคำน์เตอร์ S สำยกำรบิน CHINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน  

08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบินไชน่ำ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI838  

ใช้เวลาบิน 3.30 ช ัว่โมง  อิสระพกัผ่อนบนเคร่ือง 
  เวลาที่ประเทศไทย ช้ากว่าไต้หวนั 1 ช ัว่โมง 
   บริการอาหารกลางวนั บนเคร่ือง 

BLOSSOM OKINAWA 6วัน5คืน 
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13.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานานชาติเถาหยวน เมืองไทเป  เมืองหลวงของไต้หวนัเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของ
ไต้หวนั หลังน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รบัสัมภาระแล้วน าท่านสู่ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านขึน้ ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองไทเปพาท่านขึน้ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกด้วย
ความเร็ว ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที เพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และ
พบกบัระบบป้องกนัแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper   เป็นลูกตุ้ม
เหล็กขนาดใหญ่ เส้น ผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตรหนกัถึง 660 ตนั 
แขวนอยู่บนชัน้ 89 คอยท าหน้าที่ถ่วงดุลตึกเม่ือเกิดแผ่นดินไหว 
ภายในบริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้  5 ยงัเป็นแหล่งช็อปปิง้ที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้า
และช็อปปิง้มอลล์อยู่กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากบัสยามพาราก้อนของเมืองไทย 

ค ่า               รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู 
พกัที่เมืองไทเป  Midtown Richardson     ระดบั  4ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีสอง 2 
              ไทเป ไต้หวัน – โอกินำว่ำ ประเทศญ่ีปุ่น – เมืองโมโตะบุ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้ชูระอูมิ    

  เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
  หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 
08.15 น.  โดยเที่ยวบินที่ CI120 สู่เมืองนาฮา โอกินาว่า เมืองที่ได้รบัฉายา “เกาะฮาวายแห่งญ่ีปุ่น”  
   เวลาที่ไต้หวนั  ช้ากว่าญ่ีปุ่น 1 ช ัว่โมง 
10.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ชุดอำหำรโอกินำว่ำ 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่โอเชี่ยน เอ็กซ์โป พาร์ค  ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์

น ำ้ชูระอูมิ เป็นพิพิธภณัฑ์สัตว์น า้อนัทนัสมยัเต็มไปด้วยสัตว์
น า้ 740 สายพนัธ์ุของทะเลโอกินาวะ หรือกว่า 21,000 ตวั มี
ปะการงัหลากหลายชนิด ปลาน า้จืด ปลาทะเลเขตร้อน รวมถึง
พระเอกอย่างปลาฉลามวาฬขนาดยกัษ์และฝูงปลากระเบน
แมนตา เดินชมกนัอย่างจุใจใน 3 โซนหลัก ต ัง้แต่โซนแนวปะการงั ที่เต็มไปด้วยปลาตวัน้อยมาอวดสีสันแขง่
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กนั โซนกระแสน า้อุ่นคุโระชิโอะที่ต ัง้ของตู้ปลาสูงถึง 10 เมตร พร้อมปลาตวัใหญ่ๆ แหวกว่ายอย่างเสรี ใกล้
กนัยงัเป็นคาเฟ่ที่ได้บรรยากาศเหมือนทานอาหารใต้ทะเล ปิดท้ายที่โซนทะเลลึกซึ่งมีสัตว์ทะเลจ าพวกเรือง
แสงหน้าตาแปลกประหลาดอีกมากมายคอยสร้างความตื่นใจตลอดเส้นทาง 

ค ่า               รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   เมนูหม้อไฟคุโรบุตะ 
พกัที่โอกินาว่า เมืองโมโตะบุ   MIYUKI BEACH HOTEL  ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านสู่ บุเซนะ มำรีน ปำร์ค  ภายในมีหอชมวิวใต้ท้องทะเล (Underwater Observatory) ซึ่งเม่ือเดนิลง
บนัไดไปจะพบกบัหน้าต่างกระจกจ านวนมาก ให้ได้ชื่นชมปลาเขตร้อนสีสันสดใสสวยงามซึ่งอาศ ัยอยู่ที่
ระดบัความลึก 5 เมตรใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด  น าท่านนัง่เรือท้องกระจก ชมแนวปะการงั เต่าทะเล และ
บรรดาปลาหลากสีสัน กลางทะเลโดยไม่ต้องด าน า้เพียงแค่ก้มลงมองเท่านัน้   
 
 
 
 
 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเที่ยวชม Motobu Yaedake Cherry Blossom Festival  เทศกาลชมดอก ซากุระ โอกินาว่า สุดสนุก 

ที่จดัขึน้ต ัง้แต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพนัธ์  โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้
นกัท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสกบับรรยากาศสนุกๆ ที่มีท ัง้การประกวดมิสซากุระ การจดัคอนเสิร์ต การแสดง
กลองไทโกะ และซุ้มอาหาร ซุ้มนิทรรศการอีกหลายซุ้ม 

 
  
 
 
 

 
จากนัน้ชม หน้ำผำมันซำโมะ ริมทะเลที่เป็นจุดชมวิวที่งดงาม มีหน้าผา
รูปหวัช้างมนัซาโมะ หมายถึงที่น ัง่ที่มีขนนุ่มที่น ัง่ได้หม่ืนที่ตามเพลง
พืน้เมืองที่บอกเล่าประวตัิของที่นี่ จากที่นี่ท่านจะเห็นทิวทศัน์ของเกาะอิ
เอจิม่า  มินนาจิม่า และเซโซโกะจิม่าที่อยู่ไกลๆ 
 

วันท่ีสำม      3 

     บุเซนะ มำรีน ปำร์ค – เรือท้องกระจก – เทศกำลซำกุระ – ผำมันซำโมะ  
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ค ่า               รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 เมนู 58 品コース ยำกินิคุ 
บุฟเฟ่ต์ปิง้ย่างพรีเม่ียม เนือ้ววั เนือ้หมู อาหาร
ทะเล ผักสดต่าง และเคร่ืองดื่มไม่อัน้ 

พกัที่โอกินาว่า เมืองนาฮะ   Community & Spa Naha Central 
Hotel SPA     

ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเย่ียมชม  ปรำสำทชู ริปราสาทชูริ โจนี เ้คยเป็นที่
ประทบัของกษัตริย์ภายหลังการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว
ของราชอาณาจกัรริวกิว สถานที่แห่งนีไ้ด้เป็นศูนย์กลางของ
ทัง้การเมือง การทูต การต่างประเทศ และศิลปวฒันธรรมใน
ยุคสมยัของราชอาณาจกัรริวกิว 

 เมืองนาฮะในปัจจุบัน เดิมชื่อเมืองชูริเมืองหลวงของอาณาจักรริวกิวและ ปราสาทชูริ ท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศยัของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทัง่กลายเป็นจงัหวดัโอ
กินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนีไ้ด้รบัขึน้บญัชีเป็น UNESCO World Heritage  

 
 
 
 
 
 

น าท่านนมัสการ ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ เป็น
ศาลเจ้าประจ าศาสนาพุทธ สร้างขึน้ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ที่สองยุติลง เพื่อเป็นการเตอืน
ให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบนัใช้เป็น
ที่ส าหรับจัดพิธีแต่งงานของ   ชาวโอกินาว่า 
เป็นวดัที่อยู่ใน เขตธรรมชาติที่สวยงาม   

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูชุดทงคัตสึ 

วันท่ีส่ี        4 
     ปรำสำทชูริ– ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ –  สวนสันติภำพแห่งโอกินำว่ำ – สวนชิคินะเอ็น    
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 น าท่านเดินทางต่อไปยงั สวนสันติภำพแห่งโอกินำว่ำ  
ต ัง้อยู่ทางด้านใต้สุดของเกาะโอกินาว่า ต าบลยาเอะเสะ 
สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เม่ือเดือนมีนาคม ปี 
1945 ช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่กองทพัสัมพนัธมิตร
สามารถยกพลขึน้บกที่โอกินาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือน
ใจต่างๆ เกิดขึน้  มากมาย ภายในพิพิธภณัฑ์ เป็นตวัอาคาร
ทนัสมยั จดัแสดงเป็น 2 ชัน้ เร่ิมต้นที่ช ัน้สองลงมายงัชัน้ล่าง ภายในมีทัง้แบบจ าลอง หุ่นขีผึ้ง้ แผนผังการ
แสดงให้ความรู้และทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมยันัน้ 
เพื่อย า้เตือนให้ผู้คนร าลึกถึงความโหดร้าย ของสงคราม 
และความสิน้หวงัของผู้คนในยุคนัน้  
น าท่านเที่ยวชมสวนชิคินะเอ็น   เป็นที่พกัอาศยัหลังใหญ่
ที่สุดของราชวงศ์ริวกิวที่ต ัง้อยู่ทางตอนใต้ของปราสาทชูริ 
ถูกสร้างขึน้ประมาณปลายศตวรรษที่ 18 เคยถูกใช้เป็น
สถานที่ต้อนรบัทูตจากต่างประเทศและบ้านพกัตากอากาศ
ของกษัตริย์  ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคามุงกระเบือ้งสีแดง ท าให้เราสามารถเพลิดเพลินกบัอาคารของโอกิ
นาวาสไตล์ด ัง้เดิม นอกจากนี ้ที่บริเวณ” โระคาคุโดว” ที่มีเกาะเล็กๆ อยู่กลางบ่อน า้ และสะพานหินที่ทอด
ข้ามไปยังเกาะดังกล่าวถูกสร้างขึน้มาในสไตล์แบบจีน โดยเราสามารถชมศิลปะการจัด สวนที่มี
ลักษณะเฉพาะของริวกิว รวมถึงการอยู่ร่วมกนัของส่ิงปลูกสร้างแบบจีนและริวกิวได้   

 
 
 
 
 
 
ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Omoro Donchi  ร้านชื่อดงัของโอกินาว่า เมนูพืน้เมืองริวกิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที่โอกินาว่า เมืองนาฮะ   Community & Spa Naha Central Hotel SPA    ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเท่า 



 

6 | GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.       HOTLINE : 086-340 1100  l  086-3402200        LINE : @grandtour 

 
 
 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเที่ยวชมสวนสนุกโอกินำวะเวิลด์ (Okinawa 
World) สวนสนุกชัน้น าที่รวบรวมทัง้ประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม และธรรมชาติของโอกินาวะไว้ในที่เดียวกนั เดิน
เล่นภายใต้บรรยากาศของหมู่บ้านริวกิวกว่าร้อยหลังคา
เรือน แวะชมและทดลองท างานศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน
หลากหลาย ต ัง้แต่การเป่าแก้ว เคร่ืองปัน้ดินเผา การทอ
และย้อมผ้า การท ากระดาษ หรือการท าเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง เป็นต้น อีกด้านคือ ฮาบุพาร์ค สวนงูขนาด
ย่อมที่จดัแสดงและให้ความรู้เก่ียวกบังูพิษบนเกาะโอกินาวะ อย่าพลาดร่วมร้องเล่นเต้นร ากบัระบ าเอซา
อนัมีชีวิตชีวา 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชมถ ำ้เกียวคุเซ็นโด ที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ประจ า Okinawa World ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด 

ถ า้หินปูนเก่าแก่ซึ่งถือก าเนิดขึน้เมือ 300,000 ปีก่อน ยาวถึง 5 กิโลเมตร และเป็นถ า้ที่ยาวเป็นอนัดบัสอง

ของประเทศญ่ีปุ่น ตลอดทางเดินยาว 850 เมตร ที่เปิดให้เข้าชม เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดเล็กใหญ่ 

จดัไฟไลท์อพัสว่างไสวสวยงาม 

 

 

 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ใน โอกินำวะเวิลด์ 

บ่าย น าท่านชม สวนสำธำรณะแหลมจิเน็น เป็นสถานที่ท่ีสร้าง ขึน้บริเวณ
รอบแหลมจิเน็นในทางตอนใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะมีศาลาชมวิวเป็นหลังคากระเบือ้งแดงและมีเส้นทางให้
เดินเที่ยว    

วันท่ีห้ำ        5 
       สวนสนุกโอกินำวะเวิลด์ – ถ ำ้เกียวคุเซ็นโด –  สวนสำธำรณะแหลมจิเน็น – อำชิบีน่ำ เอำท์เลต มอลล์ 
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  จากนัน้น าท่านสู่เกาะเซะนะกะจิมะ (Senagajima Island) ซึ่งสามารถขบัรถไปจากสนามบินนาฮะ (Naha 
Airport) ถึงภายในเวลาเพียง 15 นาทีนัน้ นบัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปได้แสนสะดวกแห่งหนึ่งจาก
เกาะหลักโอกินาวะ (Okinawa Main Island) เพราะเป็นเกาะที่เชื่อม
กบัเกาะหลักด้วยถนนใต้น า้ความยาวราว 600 เมตร 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ที่ อำชิบีน่ำ เอำท์เลต มอลล์  เอาท์
เลตใหญ่ที่มีร้านค้ามากมาย หลากหลายไปทัง้  แฟชัน่ เสือ้ผ้า 
รองเท้า นาฬิกา ของสวยๆ งาม ๆ  รวมทัง้ร้านอาหารอร่อยๆ กว่า 100 
ร้าน 

ค ่า               รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   เมนูไคเซกิ 
เปิดประสบการณ์ สัมผัสคอร์สอาหารญ่ีปุ่นหลายจาน
ดัง้เดิม ให้ความส าคญักบัส่วนผสมตามฤดูกาลและ
การจดัจาน 

พกัที่โอกินาว่า เมืองนาฮะ   Community & Spa Naha Central Hotel 
SPA    ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบิน นาอะ เกาะโอกินาว่า 
11.55 น        เหิรฟ้ากลับสู่ ไทเป ไต้หวนั โดยเที่ยวบินที่ CI 121 
12.35 น.  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั  น าท่านเปล่ียนเคร่ือง 
13.50  น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI 835 
16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีหก        6 
      โอกินำว่ำ – ไทเป – กรุงเทพฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร   มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2566 

ก ำหนดกำรเดินทำง ขัน้ต ่ำ 16 ท่ำน ขัน้ต ่ำ 26 ท่ำน พักเดี่ยว 

มกรำคม-มีนำคม2566 59,800 บำท 57,800 บำท 10,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม   ค่าไปกลับ (ต ัว๋กรุ๊ป(    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกินที่สายการบินก าหนด 

  ค่าที่พักโรงแรม       ค่ารถทัศนาจรท้องถิ่น 
   ค่าอาหารตามระบุในรายการ    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ  

  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น   
  ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่น่ังๆ และสุขภาพ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ  อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.      
   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรียกตรวจจากประเทศต้นทางและปลายทาง 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องวีซ่า ( 

   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2.  รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด  

 

 

 


